
ZARZĄDZENIE NR  46/2012 

REKTORA 

PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

 

w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach związanych z postępowaniem 

rekrutacyjnym na rok akademicki 2012/2013 

 

Na podstawie art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 
(Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz § 13 rozporządzenia Ministra Nauki                     
i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 października 2011 r. w sprawie warunków wynagradzania 
za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników 
zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. Nr 243, poz. 1447), w związku z uchwałą           
Nr 188/IV/V/2011 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 31 maja 
2011 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji oraz formy studiów na poszczególnych 
kierunkach prowadzonych w roku akademickim 2012/2013 w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Koninie 
 
zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. 1. Za pracę w komisjach rekrutacyjnych ustala się następujące wynagrodzenie: 

1) za pracę w Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują: 

- przewodniczący – 700 zł.; 

- sekretarz – 500 zł.; 

- członek – 500 zł.; 

2) za pracę w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej wynagrodzenie otrzymują: 

- przewodniczący – 800 zł.; 

- sekretarz – 650 zł.; 

- członek – 500 zł.; 

- pracownik do administracyjnej obsługi komisji rekrutacyjnej – 5 zł. od      

  jednego kandydata; 

3) za obsługę informatyczną komisji rekrutacyjnych – 800 zł. 

§ 2. 1. Komisja egzaminacyjna, przeprowadzająca egzamin z umiejętności praktycznych, 

otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 8 zł. za przeprowadzenie jednego egzaminu 

praktycznego każdego kandydata, niezależnie od liczby jej członków. 
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2. Podstawę wypłaty wynagrodzenia nauczyciela akademickiego za pracę w komisjach 

rekrutacyjnych stanowi rozliczenie sporządzone na podstawie protokołu alfabetycznego 

kandydatów na studia, zatwierdzone przez przewodniczącego Wydziałowej Komisji 

Rekrutacyjnej i podpisane przez sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. 

3. Wypłata wynagrodzenia dokonywana jest jednorazowo po zakończeniu pracy 

komisji w danym roku akademickim. 

4. Wynagrodzeniem nauczycieli, biorących udział w pracach kilku komisji, jest łączna 

kwota wszystkich należności. 

5. Wynagrodzenie za udział w pracach komisji rekrutacyjnych nie może być wyższe 

niż 70% stawki minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, określonego odrębnymi 

przepisami. 

§ 3. Wykonanie zarządzenie powierza się Kanclerzowi PWSZ. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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